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Criar o site da empresa não é despesa, mas, sim, investimento. Atualmente, a internet é uma 
das mais poderosas ferramentas de marketing, comércio e comunicação. E isso vale tanto para 
as grandes corporações quanto para pequenas e microempresas: R$ 1 mil são suficientes para 
montar um site. Sergio Coelho, sócio-diretor da HomeWebbing, empresa de marketing on line, 
alerta que muitos empresários ainda não despertaram para os benefícios que a rede pode 
trazer para seus negócios. Isso mesmo diante do crescimento de, aproximadamente, 33% no 
número de domínios registrados no Brasil em 2007 em relação ao ano anterior — foram 
registrados 430 mil novos domínios, totalizando 1,7 milhão, segundo dados da VeriSign, 
fornecedora de infra-estrutura para internet.  
 
Segundo Coelho, a internet pode contribuir para fidelizar, melhorar a imagem institucional e 
facilitar os contatos de negócios. “Sabe-se que a internet vende muito e que é decisora de 
compras, já que muitos consumidores consultam a rede antes de decidir onde e o que irão 
comprar. Infelizmente, muitos gestores ainda não têm essa percepção e colocam no ar sites 
com pouco conteúdo”, ressalta o diretor.  
 
O custo de desenvolvimento de um site é acessível para empresas de todos os portes e pode 
variar de R$ 1 mil a R$ 1 milhão. Coelho aponta que o valor depende do grau de complexidade 
das páginas. “Fazendo uma analogia, é como construir um prédio, quantos mais andares e 
infra-estrutura, mais caro será para levantá-lo. Para criar um site, temos que ver o tamanho 
da informação distribuída no projeto, os serviços que serão ofertados e os recursos 
tecnológicos que serão utilizados, como banco de dados, por exemplo. Quanto mais 
programação for necessária, mais caro o projeto”, diz ele.  
 
Mais do que estar na internet, é imprescindível oferecer um site funcional e com informações 
relevantes, acrescenta André Pfeiffer, diretor da Íparos Design Studio. Segundo ele, estar na 
rede apenas por estar não compensa. “O site em si não é um diferencial. O importante é que 
traga retorno para o usuário que acessa a página da empresa. Quanto mais interativo e com 
conteúdo relevante, melhor. Um site ruim pode afetar a credibilidade da marca, enquanto que 
um desenvolvido com profissionalismo gera aumento na captação de clientes e reforço da 
marca”, alerta ele.  
 
Pesquisa. Investir em um bom projeto de website é fundamental. O formato deve ser baseado 
em pesquisas de mercado, conforme explica Coelho. “Cada marca é uma marca, mas todas 
precisam apresentar um site interessante para consumidores, parceiros e fornecedores. Para 
isso, é preciso entender os mais diversos públicos e definir o que se quer passar para o 
internauta. Os projetos de website ganham corpo diante de uma pesquisa profunda do 
ambiente em que se vai atuar. A primeira página, por exemplo, tem que ser impactante, pois o 
interesse do visitante do site depende da primeira impressão”, destaca o diretor da 
HomeWebbing.  
 
Há 14 anos no ar, o site da Trilhas e Rumos, marca especializada em equipamentos e 
acessórios esportivos, passou por diversas modificações. Fernando Andreis, diretor comercial 
da empresa, diz que o que antes era apenas um catálogo virtual de produtos, hoje traz uma 
série de serviços importantes para os usuários e, futuramente, também terá loja virtual.  
 
“Quando criamos nosso website, sabíamos que era uma opção para o futuro. Tanto que 
tínhamos apenas 50 visitas diárias, em média. Aos poucos, fomos agregando informações e 
acrescentando seções, como o classificados gratuito, orientações de como cuidar dos 
equipamentos e as dicas de viagens. É uma página que presta serviço, com visitação mensal 
de cerca de 45 mil pessoas. Certamente um site aproxima o consumidor final do fabricante e 
abre um canal de comunicação que permite que o empresário receba um feedback do cliente, 
por meio das sugestões e críticas”, salienta Andreis.  
 
reconhecimento. O número crescente de acessos à página da Trilha e Rumos fez com que o 
investimento acompanhasse o ritmo. Andreis comenta que, no início, era um site produzido 



pelo “filho jeitoso”, mas, ao perceberem a ferramenta que tinham em mãos, passaram a 
profissionalizar o serviço de produção e manutenção. “Sem dúvida foi um instrumento que 
colaborou para que a marca fosse cada vez mais reconhecida”, afirma ele.  
 
O custo de confecção de um site é compensado pelo retorno que o projeto dá. Pffeifer, da 
Íparos Design, diz que investir em páginas ruins, sem impacto, é como jogar dinheiro fora. Ao 
contrário, se bem planejado, o site se paga. “É preciso traçar um objetivo e criá-lo em cima 
disso. A máxima de que nada se cria, tudo se copia, não pode ser aplicada na confecção de um 
website”, orienta.  
 
Após investir R$ 3,5 mil na confecção do site, a Casa do Futuro colhe os frutos do bom 
trabalho realizado: 80% dos clientes da empresa os procuram após acessar o site, segundo 
informa o diretor Marcelo Pacheco. Ele explica que, por ser especializada em sistemas de 
automação para ambientes, a preocupação maior foi montar uma estrutura que fizesse com 
que a marca aparecesse mais nos sites de busca.  
 
“Optamos por criar um site informativo, que se transformasse em fonte de consulta para os 
clientes, seja o corporativo ou o consumidor final. Até mesmo pessoas que têm curiosidade 
sobre as novidades em tecnologia acessam nossas páginas. Com isso, registramos visitação 
mensal na ordem de 1,2 mil e, em breve, vamos disponibilizar novas ferramentas”, ressalta 
Pacheco.  
 
pesquisa. Outro ponto levantado por Coelho, da HomeWebbing, diz respeito à geração de 
negócios. Segundo ele, muitos não percebem o quanto a internet pode auxiliar na pesquisa 
sobre as vontades do consumidor. A atenção ao número de pessoas que acessam o site 
diariamente, ao tempo médio de visitação e às seções mais acessadas pode ajudar a melhorar 
procedimentos e até mesmo saber o que o público-alvo espera da empresa.  
 
Eden Dias Filho, sócio da Bali Blue, fabricante de cangas de praia, destaca que, por meio do 
site, conhece o comportamento dos clientes na hora da compra, facilitando o gerenciamento 
do negócio. O empresário acrescenta que a facilidade de acesso e a abrangência dessa 
ferramenta, uma vez que pessoas do mundo todo podem ver o site, são outros atrativos da 
internet.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 abr. 2008. Economia  p. B-18. 


